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Nyhetsmail for 19.08.2021. 
 
Arbeidsgruppe for Håsken Pistolbane består av Jan Petter, Espen, Per, Ole, Geir, Vegard, 
Kjetil og Roy Ivar. 
 
Arbeidsgruppa hadde den 18.08.2021 et byggemøte på Håsken, etter ferien og etter lang tid 
med lite kommunikasjon internt i gruppa.  
For å hindre perioder med lite kommunikasjon, ble vi enige om at undertegnede får 
tilbakemeldinger fra medlemmene i arbeidsgruppa fortløpende, og sender deretter ut en 
«nyhetsmail» hver Torsdag framover. 
I denne nyhetsmailen kan man da rapportere inn ting man har gjort, ønsker å få gjort, forslag 
til ting, spørsmål osv, slik at ting blir spredd til samtlige i gruppa ukentlig. 
Er det ikke noe å rapportere, vel så sender jeg ut denne mailen allikevel, med «intet nytt». 
 
Vollen/kulefanget som ble satt opp av et klubbmedlem fra TOP via John Fadum AS, ser 
meget bra ut, og fikk avdekket en fjellknaus som må sprenges vekk. 
**Ole og  Jan Petter undersøker priser på sprengning av denne knausen. 
 
Vi ble enige om å sette opp skille-vollen mellom 25-metersbanen og 100-metersbanen med 
rest-betongblokker kledd med rikosjettsikkert trevirke, istedenfor bare med jord, da en 
jordvoll stjeler mye areal i bunnen. 
**Jan Petter og Roy Ivar innhenter priser på betongblokker fra ulike leverandører. 
 
Vegard setter nå i gang med videre bygging av standplass plattingen vår. Det blir fullført 
forskalet lørdag 21.08.2021, ferdig armert og jernbundet 28.08.2021 og forhåpentligvis støpt 
langhelgen 3- 4- 5.09.2021. 
**Vegard og Kjetil styrer dette. 
 
Vi diskuterte problemet med manglende tak på riggen vår. 
Vi ble enige om å prioritere bygging av standplass, utforing og kledning av veggene rundt 
hele riggen, samt montering av stolper, søyler og dragere nå før vinteren. Dette må skje før 
vinteren. 
Forut for dette må kledning osv rives av, søylesfester produseres og ting legges til rette for 
takstolene. 
Dette blir nok alt vi rekker i år, i og med vi ikke fikk noen spillemidler i år, så derfor må taket 
vente til neste år. 
**Jan Petter kommer med tegninger og spesifikasjoner på arbeidene som må utføres før 
takstoler monteres. 
 
På grunn av manglende økonomi og tid, dekker vi taket med tykk gummi presenning nå i 
høst, slik at bygget overlever en vinter til. 
**Roy Ivar innhenter priser på presenninger fra Ka-Pre Norge AS og PVC-products AS 
samt Hallgruppen AS. 
 
Vi har fortsatt ikke fått noen endelig tilbakemelding fra Skagerak Energi eller PEC ang strøm 
inn til bygget. 
Vi må mest sannsynlig grave ned kabelrør til inntakskabel under veien selv. 
**Ole og Jan Petter sjekker dette med de involverte parter, og trekker evt inn John Fadum AS 
ved behov for graving av kabel. 
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Vi venter fremdeles på avklaring fra Opplysningsvesenets Fond (OVF) vedr tinglysning av 
leiekontrakten vår, slik at vi kan søke ordinært banklån. 
Kommunikasjonen med OVF er svært krevende, da det er ekstremt stor gjennomtrekk av 
saksbehandlere der. Vi har nå vår 7. eller 8. kontaktperson/saksbehandler der, siden 
oppstarten i 2013. Vi har påpekt dette gang på gang for OVF, men får absolutt null gehør for 
dette og tiden ting tar.  
**Per har tatt tak i dette allerede, og følger opp dette med tinglysningen og arbeidet forut for 
tinglysningen, som konsesjons-spørsmålet osv.. 
 
Videre vil undertegnede sende over de kontaktopplysningene vi har i Andebu Sparebank til 
Espen som følger opp dette videre, da Espen er vår mann på Økonomi. 
**Roy Ivar informerer Espen, som videre melder tilbake til gruppa. 
 
Når det gjelder periferi-vollene/sikkerhetsvollene rundt banen vår, og delvis vollene inne på 
området vårt, har jo Transportsentralen i Tønsberg lovet at de skulle ta tak i dette når den tid 
kom. 
Undertegnede har ikke gjort noe mer med dette, men gruppa mener at vi nå bør gjøre disse 
ferdige, slik at disse får satt seg skikkelig før vi begynner med skyting på banen. 
**Roy Ivar tar kontakt med Transportsentralen i Tønsberg og ber de igangsette arbeidet med 
vollene. 
 
Neste nyhetsmail kommer den 26.08.2021. 
 
Med vennlig hilsen 
For TOP/APL, Håsken Pistolbane,   
Roy Ivar Hernes, Prosjektkoordinator. 


